Zał. 2 do Ogłoszenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego

...................................................
(Imię i nazwisko)

...................................................
(miejsce zamieszkania)

...................................................
(nr telefonu kontaktowego)

...................................................
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elbest
sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 (dalej: „Spółka”) oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla celów przedmiotowego
postępowania kwalifikacyjnego.
_____________
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119.1. z dnia 2016.05.04. (dalej
„RODO”) informujemy, że:

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63.

II.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 pod adresem e-mail:
iod@elbest.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o. (art. 6 ust.
1 lit. a) RODO).

IV.

Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzania danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej. Przetwarzanie danych przed cofnięciem
zgody pozostanie prawnie wiążące.

V.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celu i na podstawie wskazanym powyżej. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane jeżeli będą istnieć ważne, uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana
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interesów, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
VI.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

VII.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu wycofania Pani/Pana zgody, nie
dłużej jednak niż 2 miesiące po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Po
zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku
przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po
ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane
w ww. terminie zostaną zniszczone.

VIII.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom,
tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. w celu wykonywania uprawnień nadzorczych, instytucjom określonym przez przepisy
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych
i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu
kwalifikacyjnym.

X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach postępowania
kwalifikacyjnego nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana
dane nie będą profilowane.

………………………………….
Data

…………………………………………………
Czytelny podpis kandydata
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